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Płyty Alucobond®

Alucobond® to płyty kompozytowe składające się z dwóch warstw aluminium o gr. 0,5 mm każda, trwale 
złączonych z rdzeniem. Warstwa dekoracyjna pokryta jest lakierem PVdF, którego najważniejszymi zaletami 
są elastyczność oraz bardzo wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych. 

Dostępne są następujące rodzaje płyt Alucobond®:

•  PE: z rdzeniem wykonanym z polietylenu o niskiej gęstości (niesklasyfikowane pod względem ogniowym)
•  Plus: z rdzeniem wykonanym z mieszanki polietylenu z wypełniaczem mineralnym (sklasyfikowane pod 

względem reakcji na ogień jako B-s1-d0)
•  A2: z rdzeniem wykonanym z wodorotlenku glinu (sklasyfikowane pod względem reakcji na ogień jako

A2-s1-d0)

Wersje kolorystyczne

• kolory jednolite (seria Solid)
• kolory metaliczne
• kolory z serii Spectra (kameleony – zmieniające odcień w zależności od kąta padania światła)
• kolory z serii Sparkling (ze zwiększoną ilością opiłków dających efekt „iskrzenia” koloru)
• kolory z serii Ligno (wysokiej jakości imitacje drewna)
• kolory imitujące powłoki anodowane
• kolory z serii NaturAl:
• NaturAl PURE – powłoki w kolorze naturalnego aluminium o powierzchni szczotkowanej i lustra,
• NaturAl FINESSE – aluminium szczotkowane w kolorach imitujących inne metale (miedź, tytan-cynk)

• kolory z serii Urban (głęboko matowe, gładkie, nieodbijające promieni słonecznych)
• kolory z serii Terra (matowe o wyraźnej strukturze powierzchni)
• Design – unikatowe wzory podkreślające indywidualność projektu

Formaty płyt

•  Alucobond® Plus:
szerokość: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1575 mm, 1750 mm
długość standardowa: 2000 mm – 5000 mm (dłuższe płyty na zamówienie)

•  Alucobond® A2:
szerokość 1250 mm, 1500 mm
długość standardowa: 2000 mm – 5000 mm (dłuższe płyty na zamówienie)

Alucobond®, Seven Clans Casino Red LakeCopper. [Minnesota, USA]

Zalety

•  Okładziny wszystkich rodzajów płyt stanowi blacha aluminiowa 
wykonana ze stopu aluminium EN AW 5005 wg PN-EN 573-3

•  Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promienie UV
•  Wyjątkowa płaskość powierzchni
•  Duża sztywność (brak ryzyka utraty płaskości okładziny w trak-

cie użytkowania obiektu)
•  Niski ciężar w porównaniu z materiałami litymi (np. aluminium, 

stal)
•  Znakomita zdolność formowania: możliwość tworzenia elemen-

tów przestrzennych – duża swoboda w projektowaniu fasad 
o dowolnych kształtach

•  Zdolność tłumienia dźwięku: poprawia komfort użytkowników 
budynków, których elewacje wykonano z płyt Alucobond®

•  Łatwość obróbki i montażu
•  Bogate wzornictwo i kolorystyka
•  Materiał dostępny w wersji A2 – niepalny
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Podstawowe dane techniczne płyt 

Własność Jednostka Wartość Norma

Typ płyty Alucobond Plus Alucobond A2

Masa powierzchniowa kg/m2 7,5 ± 10% 7,5 ± 10% AT-15-4058/2010, p. 5.2

Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 95 ≥ 90 PN-EN ISO 178

Współczynnik sprężystości przy zginaniu MPa ≥ 15000 ≥ 20000 PN-EN ISO 178

Moduł elastyczności MPa 70000 PN-EN 1999-1-1

Przyczepność rdzenia do blachy sprawdzana
metodą oddzierania N/mm ≥ 3 ≥ 2,2 AT-15-4058/2010, p. 5.3

Współczynnik rozszerzalności termicznej 2,4 mm/m przy różnicy temperatur 100°C PN-EN 1999-1-1

Porównanie grubości i ciężaru Alucobondu®

z innymi materiałami o takiej sam ej sztywności

Typ materiału Grubość Masa

(mm) (kg/m2)

Alucobond 4 7,6

Aluminium 3,3 8,9

Stal 2,4 18,7

Włókno-cement 5,8 11,7

Przechowywanie

•  Podczas składowania należy chronić palety z pły-
tami Alucobond® przed opadami atmosferyczny-
mi, skroplinami oraz nasiąkającą lub kondensują-
cą się wilgocią.

•  W stosie przechowywać można jedynie palety 
o identycznych rozmiarach (maksymalna ilość pa-
let w stosie – 6).

•  Należy unikać przechowywania płyt przez okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, ponieważ usunięcie fo-
lii ochronnej po długotrwałym przechowywaniu 
może okazać się kłopotliwe.

•  Podczas zdejmowania płyt należy je unosić, nie 
wolno przesuwać ich po sobie.

•  Układając płyty jedna na drugiej należy zwrócić 
uwagę, aby niczego nie umieszczano pomiędzy 
nimi, ponieważ może to doprowadzić do powsta-
nia uszkodzeń na powierzchni płyt.

Montaż

W celu uniknięcia potencjalnych różnic w odcieniu 
kolorów (dotyczy kolorów metalicznych, ze specjal-
nym efektem, kolorów typu NaturAl oraz Spectra) 
zaleca się, aby panele instalowane były w tym sa-
mym kierunku, zgodnie z oznaczeniem podanym na 
folii ochronnej.
Uwaga: mogą wystąpić pewne różnice w odcieniu 
kolorów na panelach pochodzących z różnych par-
tii produkcyjnych (nie dotyczy kolorów jednolitych 
– Solid). Zgodność kolorów można zapewnić skła-
dając zamówienie na całość zapotrzebowania dla 
konkretnego projektu.

Płyty Alucobond®

Alucobond® Ligno, Glen Innes Youth Music and Arts Centre „Te Oro” [Auckland, Nowa Zelandia]

Zastosowania

•  Okładziny elewacji budynków (mieszkalnych, użyteczności pu-
blicznej, biurowych, centrów handlowych)

• Okładziny słupów
• Podsufitki
• Zabudowy szczytów i attyk
• Wypełnienia balkonów
• Zabudowy tuneli
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Płyty Alucobond®

Płaskie płyty nitowane lub 
przykręcane do aluminiowej
podkonstrukcji nośnej

Kasety na bolcach ze stali 
nierdzewnej
Układ pionowy paneli

Kasety w systemie SZ20
Układ poziomy paneli

Folia ochronna

Zaleca się jak najszybsze usunięcie folii ochronnej po montażu, aby uniknąć ryzyka pozostawienia resztek 
kleju na powierzchni paneli z powodu oddziaływania promieni UV. Długotrwałe przyleganie folii do panelu 
może utrudnić jej późniejsze usunięcie.

Obróbka

Płyty Alucobond® mogą być obrabiane z zastosowaniem następujących metod:
•  cięcie: realizowane za pomocą wyrzynarek, pił taśmowych i pił tarczowych o zębach trapezoidalnych lub 

prostokątnych, z węglików spiekanych
•  frezowanie: przy użyciu ręcznych frezarek lub maszyn CNC. Należy stosować frezy ze stali szybkotnącej 

lub z węglików spiekanych, przeznaczone do obróbki aluminium 
•  wiercenie: stosuje się wiertła ze stali szybkotnącej, standardowo stosowane do obróbki metalu i tworzyw 

sztucznych
•  przycinanie: przy użyciu standardowej gilotyny
• wykrawanie
•  gięcie: Minimalny promień gięcia jest następujący: Alucobond® Plus – 10x grubość, Alucobond® A2 

– 25x grubość. Należy pamiętać, że efekt sprężynowania materiału podczas gięcia w przypadku obróbki 
Alucobondu® jest większy w porównaniu z obróbką litych płyt

• walcowanie

Systemy mocowania

Advice House at Lysholt Park (Spectra Cupral 913). [Vejle, Dania]
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Płyty Trespa®

Płyty Trespa® zaliczają się do grupy tworzyw o ogólnej nazwie Laminaty Wysokociśnieniowe (HPL – High 
Pressure Laminates). Powstają poprzez sprasowanie w wysokiej temperaturze (min. 150°C) i ciśnieniu (min. 
7 MPa) włókien drewnopodobnych nasączonych żywicami termoutwardzalnymi, stanowiących rdzeń pły-
ty (technologia DF – Dry Forming) i papieru dekoracyjnego o powierzchni utwardzonej w opatentowanej 
technologii EBC (Electron Beam Curing). Dzięki temu powstaje jednorodny, gładki materiał o podwyższonej 
gęstości i spójnej powierzchni dekoracyjnej.

Dostępne są następujące rodzaje płyt Trespa®

• Virtuon – do zastosowań wewnętrznych
• Meteon – do zastosowań zewnętrznych

Ze względu na identyczny proces produkcji, Trespa® Meteon i Trespa® Virtuon charakteryzują się taką samą 
odpornością na wpływ środowiska zewnętrznego. Jedyną różnicą jest ta, że płyta Trespa® Meteon jest do-
datkowo odporna na działanie promieni UV.

Kolory i struktury powierzchni

•  Trespa® Virtuon: kolory (jedno- lub dwustronnie) jednolite, metaliczne.  Struktury powierzchni: ST (saty-
na), RT (Rock) – imitacja kamienia, SK (Silk) – gładka matowa

•  Trespa® Meteon: kolory (jedno- i dwustronnie) jednolite, metaliczne, drewnopodobne, Naturals (imitacje 
innych powłok). Struktury powierzchni: ST (satyna), RT (Rock) – imitacja kamienia, MT (Matt) – gładka 
matowa, MR (Matt-Rock) – imitacja kamienia w wersji matowej

Zestawienie dostępnych grubości, kolorów, struktur i formatów płyt

Typ płyty Dostępne grubości Kolory Struktury powierzchni Dostępne formaty użytkowe 

(mm) (mm)

Trespa® Meteon 6, 8, 10, 13

jednolite ST, RT
1530 x 3050,
1860 x 2550,
1860 x 3650,
2130 x 4270

metaliczne ST, RT

drewnopodobne ST, MT

naturals MT2, MR1

Trespa® Virtuon 6, 8, 10, 13
jednolite ST, RT1, SK1

1530 x 3050, 1860 x 2550,
1860 x 3650, 2130 x 4270metaliczne ST, RT1

1 dostępne dla wybranych kolorów
2 dla wybranych kolorów powierzchniowe błyszczące elementy

NOWOŚĆ

Seria Lumene – osiem kolorów jednolitych z których każdy dostępny jest w trzech nowych strukturach po-
wierzchni: Diffuse, Oblique, Specular.

Lumene

Kolory Meteon z serii Lumen Powierzchnia Wymiar  Grubość 

(mm) (mm)

L05.0.0; L05.1.2; L06.5.1; 
L09.6.4; L11.4.4; L21.5.1; 
L25.8.1; L90.0.0

Matowa (Diffuse)1

3650 x 1860
2550 x 1860
3050 x 1530

8, 10, 13Matowa z elementami w wysokim połysku (Oblique)1

Połysk (Specular)

1 powierzchnia kierunkowa
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Płyty Trespa®

Podstawowe dane techniczne płyt

Własność Jednostka Wartość Norma

Gęstość kg/m3 ≥ 1350 PN-EN ISO 1183

Stabilność wymiarowa w podwyższonej temperaturze % ≤ 0,25 PN-EN 438-2

Wzrost masy pod wpływem zwiększonej wilgotności % ≤ 3 PN-EN 438-2

Moduł elastyczności MPa ≥ 9000 PN-EN ISO 178

Współczynnik wytrzymałości na zginanie MPa ≥ 120 PN-EN ISO 178

Współczynnik wytrzymałości na rozciąganie MPa ≥ 70 PN-EN ISO 527-2

Odporność na wyrywanie

płyty o gr. 6 mm

N

≥ 2000

PN-EN ISO 13894płyty o gr. 8 mm ≥ 3000

płyty o gr. 10 mm ≥ 4000

Trwałość kolorów Skala Greya 4-5 PN-EN 438-2

Klasa reakcji na ogień

typ CGS D-s2-d0

PN-EN 13501-1
typ CGF

B-s2-d0 (dla gr. 6 mm)

B-s1-d0 (dla gr. ≥ 8 mm)

Magazynowanie

Przeładunek i transport paneli powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel dysponujący 
odpowiednim sprzętem. Z panelami należy obchodzić się ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni 
dekoracyjnej. Sposób obchodzenia się z panelami jest podobny jak w przypadku drewna twardego.

Przechowywanie

Panele należy przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0°C.
Palety i panele należy umieścić na równym podłożu gwarantującym pełne podparcie.
W miarę możliwości, przechowywać panele w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
W przypadku przechowywania długookresowego, zdjąć metalowe paski.
Należy zapobiegać wytworzeniu się warstwy wilgoci pomiędzy panelami.
Nie wolno umieszczać żadnych nieodpornych na wilgoć warstw materiału (papieru) pomiędzy panelami.
 Aby zapobiec nierównomiernemu (jednostronnemu) wystawieniu paneli na działanie wilgoci i temperatury 
należy:
•  Usunąć folię ochronną w ciągu 24 godzin od zaprzestania przechowywania paneli w opakowanych stosach
•  Układać panele płasko, na sobie
•  Unikać pozostawiania między panelami szczelin

Płyty HPL Trespa® Meteon dekor drewna NW16 Milano Terra, Osiedle Nowe Orłowo [Gdynia, Polska]
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Przenoszenie

• Panele należy traktować ostrożnie.
•  Nie przesuwać paneli. Podnosić je przy przenoszeniu.
•  Zapobiegać przedostawaniu się i gromadzeniu brudu na i pomiędzy panelami.
•  Do oznaczenia/kodowania używać papieru przylepnego i usuwać bezpośrednio po montażu.

Obróbka

Płyty Trespa® obrabia się technikami i narzędziami stosowanymi w obróbce twardego drewna.

Cięcie: narzędzia o zębach naprzemiennych lub trapezowych zębach płaskich:
• piły ręczne
• piły tarczowe
• wyrzynarki z brzeszczotem z węglikiem spiekanym

Wiercenie: zaleca się stosowanie wierteł ze stali szybkotnącej z węglikiem spiekanym o kącie wierzchoł-
kowym 60-80°.

Frezowanie: narzędzia o nożach z węglików spiekanych lub diamentowych:
•  proste lub skośne frezy dla docinania krawędzi oraz fazowania
• frezy puste lub zaokrąglone dla obłych krawędzi
• diamentowe tarcze piły tarczowej dla rowków

Montaż

Płyty Trespa® mogą być mocowane do podkonstrukcji aluminiowej (zalecane), stalowej lub drewnianej, 
w sposób widoczny (za pomocą nitów lub wkrętów) lub niewidoczny (klejenie lub montaż mechaniczny na 
kotwach).

Płyty Trespa®

Trespa®, Double Tree by Hilton [Kraków, Polska]

Zalety

•  Odporność na działanie czynników atmosferycznych 
(promienie UV, kwaśne deszcze, woda itp.)

• Bardzo wysoka trwałość kolorów
• Bardzo wysoka odporność mechaniczna
•  Odporność na działanie substancji chemicznych (m.in. 

amoniak)
• Odporność na działanie rozpuszczalników organicznych
•  Odporność na działanie substancji chemicznych (np. 

stosowanych w laboratoriach)
•  Odporność na działanie skoncentrowanych środków 

czyszczących (stosowanych np. w szpitalach)
•  Łatwość usuwania graffiti i innych uciążliwych zabru-

dzeń
• Odporność na butwienie i korozję biologiczną
• Łatwość obróbki i montażu
• Łatwość utrzymania czystości

Zastosowania

Trespa® Meteon
•  Okładziny elewacji – fasady wentylowane w budynkach 

o wysokości maks. 25 m
• Wypełnienia balkonów, balustrad
• Podsufitki
• Podbitki dachowe

Trespa® Virtuon
•  Okładziny ścian wewnątrz budynków (biurowe użytecz-

ności publicznej, laboratoryjne, szpitalne, sale opera-
cyjne)

• Wypełnienia balustrad
• Kabiny sanitarne
• Meble laboratoryjne
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Płyty włóknisto-cementowe 
Płyty włóknisto-cementowe to połączenie szerokich możliwości architektonicznych oraz doskonałych właści-
wości technicznych. Są nowoczesnym tworzywem wykonanym z naturalnych surowców przyjaznych dla śro-
dowiska. Wszystkie pozytywne właściwości produktu sprawiają, że spełnia on wysokie wymagania zarówno 
pod względem konstrukcyjnym, jak i projektowym. 
Wielkoformatowe płyty z włókno-cementu dla fasad wentylowanych sprawdziły się doskonale w praktyce. 
Są one wykonane z niepalnego tworzywa, składającego się ze spoiwa cementowego zbrojonego włóknem, 
które w stanie utwardzonym jest odporne na zniekształcenia oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Podstawowe produkty wchodzące w skład włókno-cementu:
• cement portlandzki
• włókna organiczne (celuloza) i sztuczne
• barwniki kolorystyczne
• woda

Proporcjonalnie największy udział surowcowy posiada środek wiążący, jakim jest cement portlandzki. Aby 
zoptymalizować właściwości produktu, dodaje się domieszki, na przykład mączkę wapienną oraz zmielo-
ny włókno-cement (recykling). Stosuje się włókna zbrojeniowe organiczne (z celulozy, stosowane również 
w przemyśle papierniczym) i syntetyczne (z polialkoholu winylowego – PVA, stosowane w podobnej postaci 
w branży tekstylnej do produkcji odzieży wierzchniej i tkanin ochronnych, do włóknin i nici chirurgicznych).
W płytach znajduje się również powietrze, zamknięte w mikroskopijnie małych porach. 

Kolekcje płyt włókno-cementowych obejmują szeroki zakres produktów:

Barwione w masie

•  pokryte półprzezroczystą powłoką, która nadaje kolorom dodatkowej głębi i sprawia, że widoczna jest na-
turalna struktura włókno-cementu

•  pokryte nieprzezroczystą farbą akrylową o odcieniu dopasowanym do koloru płyty. Powierzchnia płyty jest 
gładka, o jednolitym odcieniu

•  płyty z bardzo wyrazistą strukturą włókno-cementu z szorstką, niepolerowaną powierzchnią o strukturze 
szczotkowanej

Lakierowane powierzchniowo

• o gładkiej powierzchni: szary włókno-cement pokryty nieprzezroczystą farbą akrylową
•  o ziarnistej powierzchni: szary włókno-cement pokryty nieprzezroczystą farbą akrylową. Dostępne także 

w wersji dwustronnie lakierowanej (na wypełnienia balustrad balkonowych)

Surowe

• płyty włókno-cementowe bez dodatkowej obróbki, w naturalnym, szarym kolorze o gładkiej powierzchni

Włókno-cement oferowany jest także w formie desek elewacyjnych. Struktura drewna i szeroka gama ko-
lorystyczna sprawia, że jest to produkt stanowiący alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania z drewna lub 
tworzywa sztucznego.

Zalety

•  Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych 
(promienie UV, zmienność temperatur)

• Niepalne
• Odporność na działanie wilgoci
• Mrozoodporność
• Trwałość
• Dostępność płyt z powłoką antygraffiti

Zastosowania

•  Elewacje (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, biurow-
ce, centra handlowe i rekreacyjne)

•  Zabudowy balkonów
•  Zabudowy tuneli
•  Podsufitki
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Płyty włóknisto-cementowe 
Zestawienie dostępnych grubości i formatów płyt

Typ płyty Dostępne grubości Dostępne formaty użytkowe

(mm) (mm)

lakierowane powierzchniowo (o gładkiej powierzchni)
8, 12 1250 x 3100 

8 1220 x 2500, 1220 x 3040

lakierowane powierzchniowo (o powierzchni ziarnistej) 8, 10, 12 1500 x 3100

barwione w masie (o gładkiej powierzchni)
8, 12 1250 x 3100 

8 1220 x 2500, 1220 x 3040

barwione w masie (o powierzchni szczotkowanej) 6, 8 1220 x 3050, 1200 x 2500, 1200 x 3050, 1200/1250x2500/3050

surowe 6, 8 1200 x 2500, 1200 x 3050

deska elewacyjna
8 180 x 3600

10 190 x 3600

Dane techniczne płyt barwionych w masie i lakierowanych powierzchniowo o strukturze ziarnistej

Własność Jednostka Wartość Norma

Gęstość suchego produktu kg/m3 ≥ 1650 PN-EN 12467

Wytrzymałość na zginanie

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa 24 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa 17 PN-EN 12467

Moduł sprężystości

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa 17000 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa 15000 PN-EN 12467

Rozciąganie przy wilgotności 0-100% mm/m 1-3

Trwałość Kategoria A PN-EN 12467

Wytrzymałość Klasa 4 PN-EN 12467

Odporność ogniowa A2-s1-d0 PN-EN 13501-1

Rozszerzalność termiczna mm/m·°C 0,01

Współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K 0,407

[Norwegia] [Finlandia]
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Płyty włóknisto-cementowe 
Dane techniczne płyt lakierowanych powierzchniowo o gładkiej powierzchni

Własność Jednostka Wartość Norma

Gęstość suchego produktu kg/m3 ≥ 1650 PN-EN 12467

Wytrzymałość na zginanie

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa 26 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa 17 PN-EN 12467

Moduł sprężystości

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa 15000 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa 15000 PN-EN 12467

Rozciąganie przy wilgotności 0-100% mm/m 1-3

Trwałość Kategoria A PN-EN 12467

Wytrzymałość Klasa 4 PN-EN 12467

Odporność ogniowa A2-s1-d0 PN-EN 13501-1

Rozszerzalność termiczna mm/m·°C 0,01

Współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K 0,6

Dane techniczne płyt lakierowanych powierzchniowo o gładkiej powierzchni

Własność Jednostka Wartość Norma

Gęstość suchego produktu kg/m3 ≥ 1580 PN-EN 12467

Wytrzymałość na zginanie

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa 32 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa 22 PN-EN 12467

Moduł sprężystości

– suchy produkt wzdłuż włókien MPa > 14000 PN-EN 12467

– suchy produkt w poprzek włókien MPa > 14000 PN-EN 12467

Rozciąganie przy wilgotności 0-100% mm/m 1-3

Trwałość Kategoria A PN-EN 12467

Wytrzymałość Klasa 4 PN-EN 12467

Odporność ogniowa A2-s1-d0 PN-EN 13501-1

Rozszerzalność termiczna mm/m·°C 0,01

Współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K 0,4

Bulldog [Czechy] [Dania]
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Płyty włóknisto-cementowe 
Transport i składowanie

Płyty fasadowe z włókno-cementu z powłoką z farby należy składować i transportować na płasko, układając 
płyty całą ich powierzchnią na równym i suchym podłożu. Używany papier rozdzielający płyty, ułożony po-
między warstwami, musi być za każdym razem wymieniony na nowy podczas układania płyt w stosy i prze-
noszenia ze stosu na stos (strona przednia na stronie spodniej) w celu ochrony bardzo cennej powłoki płyt. 
Płyty do czasu montażu należy przykryć folią budowlaną lub podobnym materiałem, w celu zabezpieczenia 
ich przed wilgocią i brudem. Płyty należy zdejmować ze stosu, podnosząc je do góry. Płyty powinny być 
zawsze noszone w pozycji pionowej (krawędzią do góry). Płyty powinny być podnoszone z palety, a nie cią-
gnięte po płycie znajdującej się pod spodem. Takie zachowanie może skutkować uszkodzeniem powierzchni. 
Nie należy przekraczać ilości płyt w jednym stosie.

Cięcie

Do cięcia włókno-cementu nadają się najlepiej brzeszczoty powlekane pyłem diamentowym lub stopem 
węglikowym, o skrawalności i zakresie stosowania z grupy K 10 (według normy PN-ISO 2336). 
Prędkość posuwu: od 20 m/min (brzeszczot powlekany pyłem diamentowym)
Prędkość posuwu: od 3,0 – 3,5 m/min (brzeszczot powlekany stopem węglikowym)
Prędkość skrawania: 60 m/s (brzeszczot powlekany pyłem diamentowym)
Prędkość skrawania: 2,0 – 2,5 m/s (brzeszczot powlekany stopem węglikowym)
Po przycięciu krawędzie należy zaimpregnować środkiem ochronnym, który jest zawarty w dostawie.

Montaż

Płyty włókno-cementowe mogą być mocowane do podkonstrukcji aluminiowej (zalecane), stalowej lub 
drewnianej, w sposób widoczny (za pomocą nitów lub wkrętów) lub niewidoczny (klejenie lub montaż me-
chaniczny na kotwach).

[Czechy]
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Płyty ROCKPANEL®

Płyty ROCKPANEL® produkowane są w oparciu o odnawialny surowiec naturalny – bazalt. Włókna bazalto-
we z dodatkiem niewielkiej ilości organicznej substancji wiążącej są prasowane pod wysokim ciśnieniem. 
Powstałe w ten sposób lekkie okładziny elewacyjne są łatwe w obróbce i montażu. Produkt zachowuje sta-
bilność wymiarową niezależnie od zmian temperatury, jest także odporny na zmiany wilgotności. Materiał 
nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia krawędzi w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Pły-
ty ROCKPANEL® są wytrzymałe i elastyczne, co odpowiada nowoczesnym trendom takim, jak stosowanie 
naturalnych kształtów i ekologicznych rozwiązań oraz przywiązywanie wagi do ekonomiczności i szybkiego 
montażu.

Dostępne są następujące rodzaje płyt ROCKPANEL®:

• Durable – płyty przeznaczone do stosowania na standardowych elewacjach
• Xtreme – płyty o podwyższonej odporności mechanicznej, odpowiednie do stosowania np. na parterze
• FS-Xtra – płyty o podwyższonej odporności ogniowej (niepalne – klasa reakcji na ogień A2), o grubości 9 mm

Płyty ROCKPANEL® dostępne są w następujących wersjach kolorystycznych:

•  ROCKPANEL® Colours: kolory jednolite wg palet RAL i NCS (dostępne także z powłoką ochronną Protect 
Plus – antygraffiti)

• ROCKPANEL® Woods: wzory drewnopodobne (standardowo pokryte powłoką Protect Plus)
•  ROCKPANEL® Metallics: kolory metaliczne (dostępne z powłoką Protect Plus z wyjątkiem Aluminium White 

i Aluminium Grey)
•  ROCKPANEL® Chameleon: kolory zmieniające odcień w zależności od kąta padania światła (standardowo 

pokryte powłoką Protect Plus)
• ROCKPANEL® Brilliant: kolory jednolite z efektem iskrzenia (standardowo pokryte powłoką Protect Plus)
•  ROCKPANEL® Natural: najbardziej „surowy” produkt w ofercie – trwałe, niepowlekane płyty zmieniające 

się pod wpływem warunków atmosferycznych panujących w otoczeniu budynku. Światło słoneczne powo-
duje naturalne starzenie się i zmiany koloru płyt, porównywalne z innymi naturalnymi materiałami takimi 
jak drewno, beton, stal itd. Każdy mikroklimat ma unikalny wpływ na płyty ROCKPANEL® Natural

•  ROCKPANEL® Ply: płyty pokryte podkładem i można na nie nanieść powłokę w dowolnie wybranym kolo-
rze,  stanowią solidną bazę pod każdy zestaw barw

Zalety

•  Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych 
(promienie UV, zmienność temperatur i wilgotności)

• Wysoka stabilność wymiarowa
• Łatwość w utrzymaniu czystości
• Bogate wzornictwo i kolorystyka
• Ochronna powłoka antygraffiti
•  Łatwość obróbki (brak konieczności zabezpieczania krawędzi po 

cięciu)
• Szybki i łatwy montaż
• Możliwość gięcia i uzyskiwania łuków
• Niewielka waga
• Odporność ogniowa (występują w wersji niepalnej A2)

Zastosowania

•  Fasady wentylowane (budynki mieszkalne, użyteczności pu-
blicznej, biurowce, centra handlowe i rekreacyjne)

• Zabudowy tuneli i podcieni
• Podsufitki, attyki i szczyty dachów

ROCKPANEL® Natural, siedziba firmy Brunner [Niemcy] ROCKPANEL® Colours, budynek biurowy [Montpellier, Francja]
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Płyty ROCKPANEL®

Zestawienie dostępnych grubości i formatów płyt: ROCKPANEL®

Typ płyty/linia kolorystyczna Dostępne grubości (mm) Dostępne formaty użytkowe (mm)

ROCKPANEL® Colours 8, 9*

1200 x 3050
zamówienie do 100 m2 danego formatu i koloru:
1200 x 2500
1250** x 2500/3050
zamówienie do 300 m2 danego formatu i koloru:
1200 /1250** x 1700-3050

ROCKPANEL® Woods 8, 9*

ROCKPANEL® Metallic 8, 9*

ROCKPANEL® Chameleon 8, 9*

ROCKPANEL® Natural 8, 10*

ROCKPANEL® Ply 6, 8, 10

* grubośc płyt w wersji FS-Xtra, ** szerokość 1250 mm niedostępna dla płyt ROCKPANEL® Chameleon

Podstawowe dane techniczne

Własność Jednostka Wartość Norma

Gęstość 

ROCKPANEL® Durable

kg/m3

1050 ± 150

ROCKPANEL® Xtreme 1200 ± 100

ROCKPANEL® FS-Xtra 1250 ± 100

ROCKPANEL® Ply 1000 -100/+150

Stabilność wymiarowa

ROCKPANEL® Durable

mm/(m·K)

11 · 10-3

PN-EN 438-2
ROCKPANEL® Xtreme 13 · 10-3

ROCKPANEL® FS-Xtra 9,7 · 10-3

ROCKPANEL® Ply 9,7 · 10-3

Zmiana długości pod wpływem wilgoci przy zmianie od 23°C/50% wilg. wzgl. do 23°C/95% wilg. wzgl.

ROCKPANEL® Durable

mm/m (po 4 dniach)

0,302

ROCKPANEL® Xtreme 0,29

ROCKPANEL® FS-Xtra 0,206

ROCKPANEL® Ply 0,241

Absorpcja wody przez ciętą krawędź po 28 dniach

przy 20°C i 65% wilg. wzgl.
%

< 1,3
PN-EN 438-2

przy 2°C i 90% wilg. wzgl. < 0,2

Moduł Younga

ROCKPANEL® Durable

MPa

4015

PN-EN 310
ROCKPANEL® Xtreme 5260

ROCKPANEL® FS-Xtra 4740

ROCKPANEL® Ply 3065

Współczynnik wytrzymałości na zginanie

ROCKPANEL® Durable

MPa

≥ 27

PN-EN 310, PN-EN 1058
ROCKPANEL® Xtreme ≥ 34,5

ROCKPANEL® FS-Xtra ≥ 25,5

ROCKPANEL® Ply ≥ 15

Minimalny promień gięcia

dla płyt Durable o gr. 6 mm
mm

1900

dla płyt Durable o gr. 8 mm 2500

Klasa reakcji na ogień

ROCKPANEL® Durable, Xtreme i Ply B-s2-d0
PN-EN 13501-1

ROCKPANEL® FS-Xtra A2-s1-d0

* zależnie od zastosowanej podkonstrukcji płyty mogą osiągnąć parametry odpowiadające klasyfikacji B-s1, d0
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Płyty ROCKPANEL®

Magazynowanie

Płyty ROCKPANEL® są niewrażliwe na wilgoć, jednak podczas przechowywania są narażone na działanie 
wilgoci i nocne przechłodzenie inne niż ma to miejsce po ich zamontowaniu. Przed montażem płyt należy 
odczekać, aż ewentualna wilgoć lub kondensat pary wodnej zostaną odprowadzone na zewnątrz. 
Zaleca się przechowywanie płyt na płaskiej palecie umieszczonej na równym podłożu w suchym i chronio-
nym przed mrozem miejscu. Płyty nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi. Nie należy ustawiać więcej niż 
2 palet jedna na drugiej.
Podczas zdejmowania płyt należy je unosić, nie wolno przesuwać ich po sobie. Podczas przechowywania 
można wielokrotnie wykorzystywać piankowe przekładki ochronne, aby chronić powierzchnie płyt.

Obróbka

Podstawowymi metodami obróbki płyt ROCKPANEL® są:
Cięcie: stosuje się standardowe narzędzia wykorzystywane do obróbki drewna
• piła ręczna np. piła z hartowanymi zębami
• piła tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zębach
• piła włosowa, np. brzeszczot do metalu z drobnymi zębami lub brzeszczot z zębami wolframowymi
Wiercenie: Płyty ROCKPANEL® nie wymagają nawiercania otworów przed montażem na konstrukcjach 
drewnianych. W przypadku nitów zaleca się stosowanie wiertła o średnicy 5,5 mm dla punktów stałych oraz 
o średnicy 8 mm dla punktów ślizgowych. Nawiercanie można wykonać za pomocą wiertła stalowego HSS.

Wykończenie krawędzi

Płyty ROCKPANEL® są odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie rozwarstwiają się i nie gniją. 
Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania przeciwwilgociowego ciętych i wierconych krawędzi. Warto 
natomiast wykonać ich fazowanie, lekko je przecierając niedekoracyjną stroną ścinków płyt ROCKPANEL®. 
Jeśli wymagają tego względy estetyczne, boczne krawędzie można dodatkowo pomalować wodorozcieńczal-
ną farbą do drewna.

Montaż

Płyty ROCKPANEL® mogą być mocowane do podkonstrukcji aluminiowej (zalecane), stalowej lub drew-
nianej, w sposób widoczny (za pomocą nitów, wkrętów lub gwoździ) lub niewidoczny (klejenie lub montaż 
mechaniczny na kotwach).

ROCKPANEL® Colours (grawerowane), Kampus Uniwersytetu [Sheffield, Anglia] ROCKPANEL® Woods, Kampus Navigator [Kazań, Rosja]
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Systemy podkonstrukcji do okładzin elewacyjnych
Systemy podkonstrukcji obejmują takie jej elementy jak podkładki pod konsole, konsole pojedyncze 
i podwójne, także pasywne i ze stali nierdzewnej oraz profile aluminiowe. Dostarczane przez nas 
systemy są atestowane i posiadają aprobaty techniczne ITB. 

Konsole mogą być dostarczone jako:
• aluminiowe pojedyncze o wysięgu w zakresie 40 – 310 mm

• aluminiowe podwójne o wysięgu w zakresie 40 – 310 mm

• ze stali nierdzewnej
• pasywne o wysięgu w zakresie 170 – 280 mm

1 – płyta TrespaMeteon
2 – podwójna konsola aluminiowa
3 – podkładka izolacyjna
4 – wkręt lub nit
5 – profil aluminiowy typu T
6 – taśma montażowa
7 – systemowy klej montażowy
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Profile aluminiowe
Nazwa Szkic Ciężar

(kg/mb)

Profil Z do systemu SZ20 0,668

Profil S do systemu SZ20 0,601

Profil startowy do systemu SZ20 0,559

Profil kapeluszowy do systemu SZ20 1,019

F profil kompensacyjny 0,5

Profil T 60x50 0,726

Profil T 100x50 0,813

Kątownik 60x45 0,501

Klips do montażu profili w systemie SZ20
(opakowanie 100 szt.)

-

Blaszka ślizgowa do montażu profili w systemie 
SZ20 (opakowanie 100 szt.)

-
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Niepalne izolacje z wełny skalnej (mineralnej)
Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt i gabro 
(zasadowa skała głębinowa, średnio lub gruboziarnista). Proces wytwarzania rozpoczyna się od odmierzenia 
właściwych proporcji surowców i umieszczenia ich w specjalnym żeliwnym piecu, w którym koks, stosowany 
jako paliwo, podczas spalania wytwarza wysoką temperaturę, wynoszącą ok. 1400–1500°C. W takiej tem-
peraturze skały mineralne przyjmują postać płynnej lawy. Powstała w wyniku stopnienia płynna masa skalna 
wypływa z pieca i grawitacyjnie opada na dyski kręcące się z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę. 
Dyski rozbijają surówkę, przekształcając ją we włókna, które są schładzane powietrzem i zbierane w komorze 
osadczej w postaci kobierca wełny. Podczas tworzenia się włókien dodawane jest lepiszcze i środki hydro-
fobowe. Z komory osadczej kobierzec wełny kierowany jest na linię technologiczną, gdzie jest formowany 
przez ściskanie oraz zaburzanie włókien w wielu kierunkach.
Następnie skalna wełna mineralna przechodzi przez komorę polimeryzacyjną, w której jest podgrzewana 
do temperatury wynoszącej około 200°C – po to, aby w końcowym procesie nastąpiła pełna polimeryzacja 
dodanych żywic i stabilizacja materiału przed jego końcową obróbką. Kobierzec wełniany jest chłodzony. Na 
końcu linii następuje cięcie skalnej wełny do określonych w planie produkcyjnym wymiarów, a następnie 
pakowanie w folię. W ostatnim etapie pakiety z płytami lub rolkami trafiają do magazynu.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim produkty stosowane jako izolacja termiczna fasad wenty-
lowanych.

PANELROCK – płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej, stanowiące ocieplenie:
• niskich (do 12 m. wysokości) ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• niskich (do 12 m. wysokości) ścian z elewacją z kamienia, szkła
• ścian o konstrukcji szkieletowej
• ścian osłonowych
• ścian trójwarstwowych
• ścian działowych
• trójwarstwowych ścian fundamentowych
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m·K

PANELROCK F – płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej, stanowiące 
ocieplenie:
• niskich (do 12 m. wysokości) ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• niskich (do 12 m. wysokości) ścian z elewacją z kamienia, szkła
• ścian o konstrukcji szkieletowej
• ścian osłonowych
• ścian trójwarstwowych
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m·K

Zalety

• Niepalność
•  Hydrofobowość: materiał nie nasiąka wodą i nie chłonie wilgoci 

z powietrza
•  Izolacyjność termiczna: współczynnik przenikania ciepła λ= 

0,034-0,038 W/m·k
•  Paroprzepuszczalność, która ułatwia transport gromadzonej 

w pomieszczeniu wilgoci na zewnątrz dzięki czemu poprawia się 
mikroklimat panujący wewnątrz budynków

•  Izolacyjność akustyczna – izoluje zarówno od dźwięków po-
wietrznych jak i uderzeniowych

• Trwałość
•  Możliwość pełnego recyklingu (sto procent odpadów produkcyj-

nych jest przerabiana na brykiety i ponownie wykorzystywana 
jako materiał wsadowy – surowiec)

Zastosowania

We wszystkiego typu budynkach (jednorodzinnych, wielorodzin-
nych, użyteczności publicznej i komercyjnych, sportowych, ma-
gazynowych) jako izolacja termiczna:
• Dachów (płaskich i skośnych)
• Poddaszy
•  Ścian zewnętrznych (wykonanych w technologii BSO, wentylo-

wanych, trójwarstwowych, o konstrukcji szkieletowej)
• Ścian działowych
• Podłóg
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VENTI MAX – płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej, stanowiące ocieplenie:
• ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• ścian z elewacją z kamienia, szkła
• ścian o konstrukcji szkieletowej
• ścian osłonowych
• ścian trójwarstwowych
• ścian działowych
• trójwarstwowych ścian fundamentowych
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,034 W/m·K

VENTI MAX F – płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej, stanowiące ocieplenie:
• ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• ścian z elewacją z kamienia, szkła
• ścian o konstrukcji szkieletowej
• ścian osłonowych
• ścian trójwarstwowych
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,034 W/m·K

WENTIROCK – płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej, stanowiące ocieplenie:
• ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• ścian z elewacją z kamienia, szkła
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,037 W/m·K

WENTIROCK F – płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej, stanowiące ocieplenie:
• ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski)
• ścian z elewacją z kamienia, szkła
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,037 W/m·K

Format Grubość PANELROCK / PANELROCK F VENTI MAX / VENTI MAX F WENTIROCK / WENTIROCK F

Opór
cieplny RD 

Ilość płyt 
w paczce

Ilość 
paczek na 
palecie

Ilość m2

w paczce
/na palecie

Opór
cieplny 
RD 

Ilość płyt 
w paczce

Ilość 
paczek na 
palecie

Ilość m2

w paczce
/na palecie

Opór
cieplny RD 

Ilość płyt 
w paczce

Ilość 
paczek na 
palecie

Ilość m2

w paczce
/na palecie

(mm) (mm) (m2/W·K) (m2/W·K) (m2/W·K)

600 x 1000

50 1,35 8 30 4,8/144 - - - - 1,35 8 30 4,8/144

60 1,65 8 25 4,8/120 - - - - 1,6 8 25 4,8/120

80 - - - - 2,2 6 25 3,6/90 2,15 6 25 3,6/90

100 - - - - 2,75 4 30 2,4/72 2,7 4 30 2,4/72

120 - - - - 3,3 4 25 2,4/60 3,2 4 25 2,4/60

140 - - - - 3,85 3 25 1,8/45 - - - -

150 - - - - 4,15 4 20 2,4/48 4,05 4 20 2,4/48

160 - - - - 4,45 3 25 1,8/45 4,3 3 25 1,8/45

180 - - - - 5 3 20 1,8/36 4,85 3 20 1,8/36

200 - - - - 5,55 3 20 1,8/36 5,4 3 20 1,8/36

Niepalne izolacje z wełny skalnej (mineralnej)
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Poliwęglan komorowy 
Żywica poliwęglanowa jest wyjątkowym termoplastykiem inżynieryjnym, łączącym doskonałe właściwości 
mechaniczne, optyczne i termiczne. Wielofunkcyjność tego materiału sprawia, że jest on odpowiednim two-
rzywem do wielu zastosowań. Dostępna jest m.in. w formie płyt o strukturze jedno- lub wielokomorowej oraz 
paneli.

Dostępny jest szeroki wachlarz produktów specjalnych:
•  płyty EASY CLEAN – samoczyszczące
•  płyty DRIPGARD z warstwą zabezpieczającą tworzenie się i skapywania kondensatu
•  płyty SOLAR CONTROL IR blokujące przenikanie promieni podczerwonych do wnętrza pomieszczenia
•  płyty VENETIAN z nadrukowanymi na stronie wewnętrznej białymi pasami redukującymi ilość światła 

wpuszczanego do pomieszczenia

Dane techniczne

Właściwości fizyczne Metoda testowania Jednostka Wartość

Gęstość ISO 1183 g/cm3 1,2

Wchłanianie wody, 50% RH / 23°C ISO 62 % 0,15

Wchłanianie wody, nasycenie / 23°C ISO 62 % 0,35

Mechaniczne

Naprężenie na granicy plastyczności 50mm/min ISO 527 MPav 60

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu 50mm/min ISO 527 MPa 70

Wydłużenie na granicy plastyczności 50mm/min ISO 527 % 6

Wydłużenie przy zerwaniu 50mm/min ISO 527 % 120

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 2mm/min ISO 527 MPa 2300

Naprężenie zginające na granicy plastyczności 2mm/min ISO 178 MPa 90

Naprężenie zginające przy zerwaniu 2mm/min ISO 178 MPa 2300

Twardość H358/30 95 ISO 2039/1 MPa 95

Termiczne

Temperatura mięknięcia Vicata, wskaźnik B/120 ISO 306 °C 145

HTD/Ae, 1.8 MPa krawędź 120*1*04/sp=100 ISO 75 °C 127

Przewodność cieplna ISO 8302 W/m·°C 0,2

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej 23-80°C ISO 11359-2 1/°C 7.00 E-05

Elektryczne

Rezystywność skrośna (oporność właściwa) IEC 60093 Ohm.cm 10 E15

Zastosowania

•  Ściany werand, szklarni, ogrodów zimowych, pergol i loggi
•  Zadaszenia wiat, przystanków, daszków nad wejściami
•  wiatrołapy
•  Przeszklenia zadaszeń, targowisk, basenów itp.
•  Przeszklenia dachów obiektów sportowych
•  Przezroczyste wypełnienia drzwi i okien
•  Świetliki i klapy dymowe – płaskie i łukowe
•  Elementy wystroju i zabudowy wnętrza
•  Ścianki działowe, sufity podwieszane
•  Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, osłony ochronne

Zalety

• Bardzo dobre parametry termoizolacyjne
•  Wysoka przepuszczalność światła
•  Wysoka odporność na uderzenia
•  Dwustronne zabezpieczenie przed działaniem UV (eliminuje ry-

zyko niewłaściwego montażu)
•  Żółknięcie płyt 2–3 krotnie niższe niż płyt produkowanych meto-

dą tradycyjnej koekstruzji
•  Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych
•  Duża sztywność
•  Niski ciężar
•  Szeroki wybór struktur i grubości płyt
•  Możliwość gięcia na zimno
•  Trwałość (możliwość uzyskania nawet 15-letniej gwarancji)
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Poliwęglan komorowy
Asortyment

Płyty komorowe

Struktura Grubość Waga Współczynnik
przenikania ciepła 

(mm) (kg/m2) U (W/m2· K)

2-ściankowy 4,5 1,00 3,86

2-ściankowy 6 1,30 3,56

2-ściankowy 8 1,50 3,26

2-ściankowy 10 1,70 3,02

5-ściankowy 10 1,75 2,48

3-ściankowy 16 2,70 2,27

5-ściankowy o strukturze X 16 2,70 1,88

9-ściankowy o strukturze X 16 2,50 1,77

9-ściankowy o strukturze X 18 2,70 1,69

9-ściankowy o strukturze X 20 2,80 1,59

5-ściankowy o strukturze X 20 3,20 1,69

9-ściankowy o strukturze X 25 3,00 1,40

5-ściankowy o strukturze X 25 3,40 1,51

5-ściankowy o strukturze X 32 3,80 1,32

9-ściankowy o strukturze X 40 4,30 1,10

9-ściankowy o strukturze X 45 4,50 1,04

9-ściankowy o strukturze X 50 4,80 0,99

9-ściankowy o strukturze X 55 5,00 0,90

Panele komorowe

Struktura Grubość Waga Współczynnik
przenikania ciepła 

(mm) (kg/m2) U (W/m2· K)

3-ściankowy 20 2,50 2,20

5-ściankowy o strukturze X 40 4,00 1,40

9-ściankowy 40 4,15 1,00

Poliwęglan komorowy
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Poliwęglan komorowy 
Laminat poliestrowy

Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym stosowana w pakiecie z poliwęglanem komorowym na 
zadaszenia i przeszklenia dachów w różnego rodzaju obiektach. Powoduje podwyższenie odporności ognio-
wej całego zadaszenia do NRO (B

roof
(t1)). 

Akcesoria do montażu płyt komorowych

Profile PC

Przekrój Nazwa

Profil zamykający z PC b/b do płyt o gr. 4 mm

Profil zamykający z PC b/b do płyt o gr. 6 mm

Profil zamykający z PC b/b do płyt o gr. 8 mm

Profil zamykający z PC b/b do płyt o gr. 10 mm

Profil zamykający z PC b/b do płyt o gr. 16 mm

Profil łączący z PC b/b do płyt o gr. 4 mm

Profil łączący z PC b/b do płyt o gr. 6 mm

Profil łączący z PC b/b do płyt o gr. 8 mm

Profil łączący z PC b/b do płyt o gr. 10 mm

Profil łączący z PC b/b do płyt o gr. 16 mm

Poliwęglan komorowy
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Poliwęglan komorowy
Profile AL 

Przekrój Nazwa Waga

(kg/mb)

Profil zamykający do płyt o gr. 6 mm 0,22

Profil zamykający do płyt o gr. 8 mm 0,23

Profil zamykający do płyt o gr. 10 mm 0,24

Profil zamykający do płyt o gr. 16 mm 0,26

Profil zamykający do płyt o gr. 20 mm 0,27

Profil zamykający do płyt o gr. 25 mm 0,29

Profil górny 0,39

Profil dolny 0,67

Profil dolny konstrukcyjny 1,346

Profil podstawowy
do świetlików łukowych

0,304

Profil zamykający zawiasowy
do płyt o gr. 10 mm

0,717

Profil zamykający zawiasowy
do płyt o gr. 16 mm

0,746

Podkładki grzybkowe 

Przekrój Nazwa

Podkładka grzybkowa z PA
do mocowania płyt o gr. 6, 10 lub 16 mm

Poliwęglan komorowy
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Poliwęglan komorowy 
Uszczelki

Szkic Nazwa

Uszczelka EPDM samoprzylepna
dolna SD-12, szer. 60 mm
(rolka dł. 30 mb)

Uszczelka EPDM dolna S-228
(rolka dł. 100 mb)

Uszczelka EPDM górma S-229
(rolka dł. 100 mb)

Składowanie

Płyty tej samej długości powinny być układane razem w poziomie lub, jeśli są różnej długości, układane na sto-
sie tak, aby najdłuższa płyta była na dole w celu uniknięcia zwisania niepodpartych wystających części płyt. 

Cięcie

W przypadku płyt o mniejszej grubości (do 10 mm), możliwe jest cięcie płyt przy użyciu noża. Jednak ważne 
jest, aby nóż był ostry.

Wiercenie

Podczas wiercenia należy podeprzeć płytę bezpośrednio pod wiertłem w celu uniknięcia powstawania wi-
bracji. 

Poliwęglan komorowy



26 Przeszklenia

Poliwęglan lity
Poliwęglan lity (znany też jako “bezpieczne szkło”) to materiał budowlany o doskonałych właściwościach ”) to materiał budowlany o doskonałych właściwościach ”
mechanicznych, termicznych, optycznych i elektrostatycznych. Łączy w sobie wysoką odporność na ude-
rzenia oraz elastyczność przy niskiej masie własnej. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur 
(-40/+135°C). Materiał występuje w dwóch typach: bez zabezpieczenia przeciw działaniu UV (przeznaczony 
do zastosowań wewnętrznych) i z dwustronnym zabezpieczeniem przeciw działaniu UV (przeznaczony do za-
stosowań zewnętrznych).

Zalety

•  bardzo wysoka udarność: nawet 200-300 razy większa niż 
szkła

•  doskonała przezroczystość: przepuszczalność światła do 92% 
dla płyt litych bezbarwnych

•  zmniejszona podatność na palność w porównaniu z innymi 
tworzywami sztucznymi

•  wysoka odporność na temperaturę  - możliwa praca w zakresie 
-40/+135°C

•  dwustronne zabezpieczenie przed działaniem promieni UV (dla 
płyt przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych)

•  płyty obustronnie zabezpieczone folią ochronną z polietylenu
•  dodatkowe właściwości płyt specjalnych: zwiększona odpor-

ność na zarysowanie, podwyższona odporność chemiczna, 
obniżona palność itp.

• podatność na termoformowanie i gięcie na zimno

Zastosowania

Budownictwo zewnętrzne
•  konstrukcje dachowe dla hal, supermarketów, przystanków au-

tobusowych i budek telefonicznych
•  zadaszenia pasaży, przystanki, daszki nad wejściami
• oszklenia zabezpieczające
• pokrycia i naświetla połaciowe dachów
• świetliki i klapy - płaskie i tłoczone
• ekrany akustyczne 

Budownictwo wewnętrzne
•  przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych 

i sportowo-rekreacyjnych
• przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
•  elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufity 

podwieszane)
• oszklenie zabezpieczające

Reklama
• tablice reklamowe, szyldy;
• grafika iluminowana, podświetlana LED
• tablice projekcyjne
• panele reklamowe
• litery przestrzenne
• pylony reklamowe

Przemysł
• przezroczyste tarcze ochronne dla sił porządkowych
• przyłbice do hełmów
• inne zastosowania w dziedzinie bezpieczeństwa
• owiewki samochodowe
• urządzenia ochronne dla maszyn
• osłony kamer przemysłowych

Własności akustyczne wg DIN 52210-75 Rw (dB)

Grubość w mm PC lity Szkło

4 24 30

5 25 30

6 26 31

8 28 32

12 31 34

Porównanie ciężarów w kg/m2

Grubość w mm PC lity Szkło

3 3,60 7,50

4 4,80 10,00

5 6,00 12,50

6 7,20 15,00

8 9,60 20,00

9,5 11,40 23,80

12 14,40 30,00

15 18,00 37,50

Poliwęglan lity
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Poliwęglan lity 
Dane techniczne

Właściwości fizyczne Metoda testowania Jednostka Wartość

Gęstość ISO 1183 g/cm3 1,2

Wchłanianie wody, 50% RH / 23°C ISO 62 % 0,15

Wchłanianie wody, nasycenie / 23°C ISO 62 % 0,35

Mechaniczne

Naprężenie na granicy plastyczności 50mm/min ISO 527 MPav 60

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu 50mm/min ISO 527 MPa 70

Wydłużenie na granicy plastyczności 50mm/min ISO 527 % 6

Wydłużenie przy zerwaniu 50mm/min ISO 527 % 120

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 2mm/min ISO 527 MPa 2300

Naprężenie zginające na granicy plastyczności 2mm/min ISO 178 MPa 90

Naprężenie zginające przy zerwaniu 2mm/min ISO 178 MPa 2300

Udarność

Test uderzeniowy Charpy, z nacięciem, 23°C, 3 mm ISO 179/1C kJ/m2 75

Test uderzeniowy Izod, bez nacięcia, 23°C, 3 mm ISO 180/1U kJ/m2 bez pęknięć

Test uderzeniowy Izod, z nacięciem, 23°C, 3 mm ISO 180/1A kJ/m2 70

Termiczne

Temperatura mięknięcia Vicata, wskaźnik B/120 ISO 306 °C 145

Temperatura odkształcenia pod obciążeniem (typ A), 1,8 Mpa ISO 75 °C 127

Przewodność cieplna ISO 8302 W/m·°C 0,2

Współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej 23-80°C ISO 11359-2 1/°C 7.00·10-5

Elektryczne

Rezystywność skrośna (oporność właściwa) IEC 60093 Ohm.cm min. 1015

Odporność na przebicia elektryczne IEC 60243-1 kV/mm 18

Poliwęglan lity
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Poliwęglan lity
Składowanie, obróbka, montaż

Składowanie

Lite płyty poliwęglanowe powinny być magazynowa-
ne w warunkach zabezpieczających przed wpływem 
czynników atmosferycznych takich jak deszcz, słoń-
ce, itp. Płyty o takiej samej długości powinny być 
ułożone w stos poziomo lub, jeśli mają różne długo-
ści, to płyty dłuższe powinny być ułożone na spodzie, 
a krótsze na wierzchu, aby uniknąć wyginania się 
niepodpartych części. Nie układać płyt w stosy tam, 
gdzie istnieje możliwość wchodzenia lub wjeżdżania 
na nie. Podobnie jak w przypadku innych materiałów 
do oszkleń, przenoszenie i transport płyt należy wy-
konywać ostrożnie, aby uniknąć zarysowań i uszko-
dzeń krawędzi płyt. Każda płyta jest tak pakowana, 
aby uniknąć ryzyka podobnych uszkodzeń.

Podstawowe metody obróbki

Cięcie: może być realizowane przy pomocy pił tar-
czowych, pił taśmowych, wyrzynarek i pił do metalu. 
Należy pamiętać o następujących zaleceniach.
Płyta musi być zawsze bezpiecznie umocowana 
i odpowiednio podparta w celu uniknięcia niepo-
żądanych wibracji i uszkodzenia brzegów podczas 
cięcia lub piłowania.
Folia ochronna powinna być pozostawiona na pły-
cie w celu zapobieżenia zarysowaniom oraz innym 
uszkodzeniom powierzchni.
Po obróbce krawędzie płyt, powinny one być czyste 
i bez nierówności. Jeśli jest to możliwe, kurz i opił-
ki powinny być usunięte przy pomocy nadmuchu 
sprężonego powietrza.
Zawsze należy stosować małe wartości posuwu 
w celu uzyskania gładkiej powierzchni cięcia.
Zawsze należy rozpoczynać cięcie z ustaloną, wyso-
ką prędkością obrotową.
Do przycinania płyt o grubości mniejszej niż 3mm, 
należy stosować piły taśmowe lub wyrzynarki za-
miast pił tarczowych.

Wiercenie: mogą być stosowane standardowe wier-
tła stalowe wysokoobrotowe lub wiertła z kątowymi 
ostrzami klinowymi. Wiertła z końcówkami z wę-
glików są także odpowiednie, ponieważ zachowują 
swoje własności tnące. Należy pamiętać o tym, że 
przy wierceniu płyt wytwarzane jest ciepło, które 
może wpływać na osłabienie struktury wewnętrznej 
płyt. W celu wykonania czystego otworu bez zadzio-
rów i bez naprężeń, należy ilość ciepła wytwarza-
nego podczas wiercenia utrzymywać na absolutnie 
minimalnym poziomie. Można to osiągnąć stosując 
się do kilku podstawowych zaleceń.
Należy często czyścić wykonywany otwór, aby usu-
wać z niego opiłki i jednocześnie usuwać nadmiar 
ciepła generowanego wskutek tarcia.
Wiertło musi być często wyjmowane z otworu i chło-
dzone sprężonym powietrzem.
Płyta lub inny produkt musi być odpowiednio umo-
cowany i podparty dla zmniejszenia wibracjii tym sa-
mym uzyskania otworu o wymaganej średnicy.
Minimalna odległość wierconych w płycie otworów 
od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż dwu-
krotna średnica otworu.
Wszystkie otwory muszą mieć średnicę większą niż 
śruby, sworznie lub mocowania, aby umożliwić swo-
bodną dylatację materiału.

Montaż

Montaż płyt z poliwęglanu litego powinien stanowić 
ostatni etap budowy i na takiej pozycji powinien 
znajdować się w harmonogramie robót wykończe-
niowych budynku.
 Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostroż-
nościw celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni 
podczas magazynowania, cięcia, transportu oraz 
instalowania.
Po zainstalowaniu płyt i usunięciu folii ochronnej, 
płyty powinny być zabezpieczone od pobrudzenia-
farbą, zaprawą oraz innymi zanieczyszczeniami po-
przez nałożenie folii polietylenowej lub innej, przy-
mocowanej do elementów konstrukcji.
Należy sprawdzić kompatybilność płyt z dostarcza-
nymi taśmami, uszczelkami i szczeliwami.
Ponieważ płyty z poliwęglanu litego charakteryzu-
ją się zmiennością wymiarów pod wpływem zmian 
temperatury, osadzając płyty należy przewidzieć 
możliwość swobodnego rozszerzania się i kurczenia 
materiału w celu zapobieżenia wyboczeniom i na-
prężeniom termicznym. Należy przyjąć, że płyta roz-
szerza się o ok. 3 mm na każdy m.b. długości.
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Pozostała oferta 

•  PP (polipropylen ekstrudowany 
i prasowany – płyty, wałki, profile, 
drut spawalniczy)

•  PE (polietylen ekstrudowany 
i prasowany – płyty, wałki, profile, 
drut spawalniczy)

•  PCW twarde (płyty, wałki, drut 
spawalniczy)

•  Pasy z miękkiego PCW
•  Tworzywa konstrukcyjne: PA 

(odlewany i ekstrudowany), POM, 
PET, PTFE (płyty, wałki, tuleje)

•  ABS, ABS/PMMA (płyty do 
termoformowania)

•  HIPS (płyty z polistyrenu 
wysokoudarowego)

• PS-GP (płyty z polistyrenu)

• Cięcie piłą stołową
• Cięcie piłą pionową
• Cięcie gilotyną

Przemysł

Serwis tworzyw sztucznych

Reklama

• Ekstrudowane płyty z PMMA
• Wylewane płyty z PMMA
•  Wylewane płyty z PMMA do 

zastosowań specjalnych
• Wylewane bloki z PMMA
• Płyty poliestrowe PET
• Płyty poliestrowe PETG
• Płyty z poliwęglanu litego
• Płyty SAN
•  Płyty z PCW swobodnie 

spienionego
•  Płyty PCW spienione z utwardzoną 

powierzchnią
• Płyty z polistyrenu
• Płyty i folie z twardego PCW
• Folie PP i PET
• Folie samoprzylepne
•  Płyty kompozytowe TKEbond 

i TKEbond Basic
•  Płyty kompozytowe DIBOND®, 

Hylite®

• Płyty kartonowo-piankowe
• Lekkie płyty warstwowe
• Płyty z polipropylenu komorowego

Metale

• Stal węglowa
• Stal nierdzewna
• Metale nieżelazne
• Zbrojenia budowlane
• Grodzice

• Konstrukcje stalowe
• Materiały spawalnicze
• Stale jakościowe
• Serwis







Dystrybucja tworzyw sztucznych

Region Północ
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
T: +48 56 611 94 56
torun@tkmaterials.pl

60-415 Poznań
ul. Lutycka 1
T: +48 61 840 45 85
poznan@tkmaterials.pl

Region Wschód
05-870 Błonie
ul. Kolejowa 44
T: +48 22 594 08 17
blonie@tkmaterials.pl

Region Południe
41-219 Sosnowiec
ul. Sokolska 68a
T: +48 32 363 91 93
sosnowiec@tkmaterials.pl

Materials Services
Materials Poland

Centrala

thyssenkrupp Materials Poland S.A.
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
T: +48 56 611 94 94
biuro@tkmaterials.pl
www.thyssenkrupp-materials.pl

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 15 mln PLN
Rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS: 20529, NIP: 9561627586


